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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

Eerste Westlandse Montessorischool 

Monster samen met Westland 

Cultuurweb naschoolse cursussen 

in beeldende kunst, theater, muziek 

en dans.

M
O N S T E R

Eerste Westlandse 
Montessorischool Monster
Madeweg 34A
2681 PM Monster
0174 280 821

BSO 2vliegers (2samen)
Duyvenvoordestraat 80
2681 HN Monster
0174 244 471

Een cursus van 6 lessen kost € 25,-
Zit uw kind op 2Vliegers op de dag van de cursus dan zijn de kosten 
€12,50.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen! 
Wanneer u wegens financiële omstandigheden niet in staat bent om 
één of meerdere van deze cursussen te betalen, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur van de school.’

Meld je dan aan via cultuur@ewmm.nl en vermeld hierbij de 
cursus, naam van uw kind en de groep.
Zit je op de BSO 2Vliegers en wil je meedoen? Neem dan eerst 
contact op met de BSO of het mogelijk is dat zij halen en brengen 
en meld je daarna aan via cultuur@ewmm.nl. 

Simba
Zilvermeeuwstraat 1
2681 TT Monster
0174 243 104



Relax play the sax
Leer saxofoon spelen! Je leert hoe je het 
instrument in elkaar zet, hoe je er geluid 
uit krijgt en wat je moet doen om er een 
liedje op te kunnen blazen. Iedereen 
krijgt zijn eigen saxofoon, mondstuk en 
riet. Doordat we werken met de methode 
“aantal vingers indrukken” i.p.v. noten 
leren lezen, is deze cursus voor iedereen 
geschikt. Aan het eind van de cursus lat-
en we zien en horen aan het publiek wat 
we kunnen spelen!  

Relax play the sax
Leer saxofoon spelen! Je leert hoe je het 
instrument in elkaar zet, hoe je er geluid 
uit krijgt en wat je moet doen om er een 
liedje op te kunnen blazen. Iedereen 
krijgt zijn eigen saxofoon, mondstuk en 
riet. Doordat we werken met de methode 
“aantal vingers indrukken” i.p.v. noten 
leren lezen, is deze cursus voor iedereen 
geschikt. Aan het eind van de cursus lat-
en we zien en horen aan het publiek wat 
we kunnen spelen!  

Door: Sax school RCL

Prentenkabinet

Samen zingen, dansen en spelen. De kin-
deren duiken met de docent in de mooie 
verhalen van prentenboeken en spelen 
als vanzelf mee. Tijdens de laatste les zijn 
de ouders van harte welkom om te komen 
kijken.

Data:   Maandag 17, 24, 31 januari 
en 7, 14, 21 februari

Tijden: 16:00 - 17:00  uur
Groep: 1 t/m 2

Avontuurlijke 
verhalen 

Er is niets mooier dan samen spelen en 
op avontuur gaan. Met elkaar beleven 
we de mooiste verhalen. Sommige ken je 
misschien al, sommige zijn misschien wel 
nieuw! Maar 1 ding is zeker, samen duike-
len wij in het avontuur. Ga jij ook mee? 
Tijdens deze lessenreeks leren kinderen 
spelen op basis van bekende kinderboek-
en en werken we naar een korte eindpre-
sentatie. 

Data:  Maandag 17, 24, 31 januari 
en 7, 14, 21 februari

Tijden: 14:50 - 15:50 uur
Groep: 3 t/m 5

Door: Theaterschool Koperen Kees

Tuintje, bootje, 
beestje

Je wordt meegenomen in een verhaal over 
snoepjesbomen, een tuin met een reus, 
piraten en rovers en nog veel meer span-
nende verhalen. Je maakt elke les een 
ander kunstwerk. De ene keer van piep-
schuim, dan weer van klei. Je gaat rijgen, 
plakken, knippen, prikken en boetseren. 
Alle gemaakte kunstwerken komen in je 
zelfgemaakte tuin te staan. Wie nodig jij 
uit om je tuintje te komen bewonderen? 

Data:   Dinsdag 8, 15, 22, 29 maart 
en 5, 12 april

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 1 t/m 3

Plein in ’t klein

Ga aan de slag als een echte architect 
en ontwerp je plein in het klein. Statige 
herenhuizen, spelende kinderen en een 
standbeeld zijn zomaar een paar ingre-
diënten voor een plein. Wat zou jij nog op 
jouw plein willen zien. Kom maar op en 
maak je eigen plein in ‘t klein! De cursus 
wordt afgesloten met een (digitale) ten-
toonstelling. 

Data:  Dinsdag 8, 15, 22, 29 maart 
en 5, 12 april

Tijden: 14:50 - 15:50 uur
Groep: 4 t/m 8

Door: Atelier Kaas

Clipdance
Clipdance is een stoere dans cursus ! 
Tijdens de les word er gewerkt aan coör-
dinatie, motoriek, houding en uitstraling. 
Ook gaat je werken aan een choreografie 
die ze gaan opnemen tijdens de laatste 
les. De docent maakt hier een gave clip 
van. Deze clip wordt opgestuurd naar de 
school en naar de ouders. We werken in 
deze clip ook aan uitstraling door middel 
van kostuums en hoe je moet performen.

Data:    Maandag 9, 16, 23, 30 mei 
 en 13, 20 juni
Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 3 t/m 5 

Clipdance
Clipdance is een stoere dans cursus ! 
Tijdens de les word er gewerkt aan coör-
dinatie, motoriek, houding en uitstraling. 
Ook gaat je werken aan een choreografie 
die ze gaan opnemen tijdens de laatste 
les. De docent maakt hier een gave clip 
van. Deze clip wordt opgestuurd naar de 
school en naar de ouders. We werken in 
deze clip ook aan uitstraling door middel 
van kostuums en hoe je moet performen.

Data: Maandag 9, 16, 23, 30 mei 
 en 13, 20 juni
Tijden: 14:50 - 15:50 uur
Groep: 6 t/m 8

Door: Dance Innovation

Data:  Donderdag 4, 11, 18, 25  
november en 2, 9 december

Tijden: 14:50 - 15:50 uur
Groep: 5 t/m 8

Data:   Donderdag 4, 11, 18, 25  
november en 2, 9 december 

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 5 t/m 8


